
PV\DCFE_PV_(2022)0302_EN.docx PE702.729v01-00

EL United in diversity EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Αντιπροσωπεία στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

DCFE_PV(2022)0302_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της συνεδρίασης της 2ας Μαρτίου 2022, 16.15 έως 18.45

Βρυξέλλες

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 στις 16.23, υπό την προεδρία του Guy
Verhofstadt (προέδρου).

(Διαδικτυακή μετάδοση)

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Σχέδιο ημερήσιας διάταξης (2022)0302_EN

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται χωρίς τροποποιήσεις.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων, ο πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη σχετικά με
την πρόθεση να προσκληθεί αντιπροσωπεία Ουκρανών προσφύγων στις εργασίες της
ολομέλειας της Διάσκεψης, για να συμμετάσχουν ενεργά ως ενδιαφερόμενα μέρη στη
διαδικασία, ιδίως στη συζήτηση για το θέμα «Η ΕΕ στον κόσμο».
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Ο πρόεδρος καλεί το Κοινοβούλιο να είναι ακόμη πιο φιλόδοξο για τη Διάσκεψη. Ζητεί
τη δρομολόγηση Συνέλευσης, η οποία θα ανακοινωθεί στις 9 Μαΐου σε κοινή δήλωση
των τριών Προέδρων σχετικά με τα αποτελέσματα της Διάσκεψης. Για το σημείο αυτό
λαμβάνουν τον λόγο οι Manfred WEBER και Michiel HOOGEVEEN. Κατόπιν
πρότασης του προέδρου, τα μέλη συμφωνούν να συζητήσουν περαιτέρω το θέμα κατά
την επόμενη συνεδρίαση της αντιπροσωπείας.

Επιπλέον, ο πρόεδρος παρουσιάζει το αποτέλεσμα του τελικού γύρου των τεσσάρων
ομάδων ευρωπαίων πολιτών και το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα που πρότειναν οι
συμπρόεδροι. Το τελευταίο δεν έχει ακόμη εγκριθεί από την εκτελεστική επιτροπή, με
σκοπό να προστεθεί πρόσθετη συνεδρίαση ολομέλειας τον Απρίλιο. Περιγράφει τις
αναμενόμενες εργασίες της ολομέλειας της Διάσκεψης κατά το επόμενο δίμηνο ως
εξής:

- Σύνοδος ολομέλειας Μαρτίου Ι: παρουσίαση και συζήτηση των συστάσεων των
ομάδων 1 και 4·

- Σύνοδος ολομέλειας Μαρτίου ΙI: συζήτηση και ενημέρωση στην ολομέλεια από
τις ομάδες εργασίας σχετικά με το έργο που έχει επιτελεστεί·

- Σύνοδος Απριλίου Ι: συζήτηση όλων των προτάσεων των ομάδων εργασίας·
- Σύνοδος Απριλίου ΙΙ (υπό την επιφύλαξη της έγκρισης του εκτελεστικού

συμβουλίου): ολοκλήρωση των εργασιών, με βάση ενδεχομένως αναδιατυπωμένες
προτάσεις στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, οι
πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις
προτάσεις, χωρίς ωστόσο «βέτο».

- 9 Μαΐου: καταληκτική εκδήλωση και κοινή δήλωση των τριών Προέδρων στην
οποία δηλώνεται επίσημα η δέσμευσή τους για τη συμφωνηθείσα συνέχεια.

Τέλος, ο πρόεδρος προβαίνει σε σειρά ανακοινώσεων σχετικά με έγγραφα που
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Αντιπροσωπεία. Αυτά περιλαμβάνουν, πρώτον, δύο
μελέτες –επί συνόλου τεσσάρων– από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, στις οποίες
περιγράφονται η θέση του ΕΚ και τυχόν υφιστάμενες/επικείμενες προτάσεις και
πράξεις της ΕΕ για καθεμία από τις συστάσεις. Η εν λόγω επισκόπηση καταρτίζεται
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Έρευνας (EPRS), από κοινού με τις Γενικές Διευθύνσεις
Εσωτερικών Πολιτικών (IPOL) και Εξωτερικών Πολιτικών (EXPO). Δεύτερον, οι
βουλευτές λαμβάνουν τις κατευθυντήριες γραμμές που συμφωνήθηκαν από τους
συμπροέδρους σχετικά με τον τρόπο μετάβασης από τις συστάσεις των πολιτών στις
προτάσεις της ολομέλειας. Τρίτον, ο πρόεδρος αναφέρει ότι ολοκληρώνονται οι
εργασίες σχετικά με τις εσωτερικές μεθόδους εργασίας του ΕΚ για την τελευταία αυτή
φάση, οι οποίες θα κοινοποιηθούν σύντομα.

Εν κατακλείδι, ο πρόεδρος υπενθυμίζει στους βουλευτές τη δεύτερη κοινή συνεδρίαση
των εθνικών κοινοβουλίων και των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στη Διάσκεψη στις 24 Μαρτίου στο Στρασβούργο, με στόχο να συζητηθεί ένα κοινό
έγγραφο με κοινές προτάσεις.



PV\DCFE_PV_(2022)0302_EN.docx 3/5 PE702.729v01-00

EL

3. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις συστάσεις της 1ης Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών με
θέμα «Μια ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση,
πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός» και της 4ης Ομάδας
Ευρωπαίων Πολιτών με θέμα «Η ΕΕ στον κόσμο / Μετανάστευση», στο πλαίσιο της
προετοιμασίας της ολομέλειας της Διάσκεψης στις 11 και 12 Μαρτίου 2022

Ανταλλαγή απόψεων

Ο πρόεδρος ανοίγει τη συζήτηση για το συγκεκριμένο σημείο.

Η ανταλλαγή απόψεων που ακολουθεί χωρίζεται σε πέντε συζητήσεις σχετικά με τα
αντίστοιχα επιμέρους θέματα, με την ακόλουθη σειρά. Ο αρμόδιος συντονιστής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν παρίσταται, παρουσιάζει κάθε συζήτηση, και
ειδικότερα:
(1) Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας
(2) Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός
(3) Ψηφιακός μετασχηματισμός
(4) Η Ευρώπη στον κόσμο
(5) Μετανάστευση

Λαμβάνουν τον λόγο τα ακόλουθα μέλη:

(1) Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας Siegfried
MUREŞAN, Nicola BEER, Domènec RUIZ DEVESA, Monika VANA, Michiel
HOOGEVEEN, Sandra PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Niklas NIENASS.

(2) Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός Laurence FARRENG, Isabel
WISELER-LIMA, Victor NEGRESCU, Niklas NIENASS, Helmut SCHOLZ, Alicia
HOMS GINEL.

(3) Ψηφιακός μετασχηματισμός Alessandro PANZA, Sandra PEREIRA, Josianne
CUTAJAR.

(4) Η Ευρώπη στον κόσμο Andrius KUBILIUS, Κώστας ΜΑΥΡΙΔΗΣ, Hélène
LAPORTE, Danuta HÜBNER, Domènec RUIZ DEVESA, Paulo RANGEL.

(5) Μετανάστευση Marc ANGEL, Sunčana GLAVAK, Nils UŠAKOVS, Jordi SOLÉ,
Gunnar BECK, Pernando BARRENA ARZA.

Ο πρόεδρος κλείνει τη συζήτηση επί του συγκεκριμένου σημείου.
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4. Διάφορα

-

5. Προσεχής συνεδρίαση

16 Μαρτίου 2022 στις Βρυξέλλες.

Η συνεδρίαση λήγει στις 19.15.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

ANGEL, BECK, BEER, DURAND, GLAVAK, GOZI, HOMS GINEL, HOOGEVEEN,

KARAS, KUBILIUS, ΜΑΥΡΙΔΗΣ, MUREŞAN, NEGRESCU, OLIVIER, PEREIRA,

PIETIKÄINEN, PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, RANGEL, RUIZ DEVESA, SCHIEDER,

SCHOLZ, SILVA PEREIRA, SOLÉ, UŠAKOVS, VERHOFSTADT, WISELER-LIMA

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Al-SAHLANI, BARRENA ARZA, BECK, BIZZOTTO, CLUNE, CUTAJAR, FARRENG,

GLAVAK, HÜBNER, HUHTASAARI, KUMPULA-NATRI, LAPORTE, ΜΑΥΡΙΔΗΣ,

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


